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 فہرست

  اے عالِم نجوم .....تا.....دل مبتال ہے
  عاشور کا ڈھل جانا .....تا.....بيدار ہوئی خواب
  داماِن بياباں ميں .....تا.....ُرخسار کی َضو ہے

  ہر نقِش بدن اتنا .....تا.....ايک تو ہی نہيں
 کہنے کو تو فاقوں پہ .....تا.....سنسان ہے مقتل

 

 

 

   موِج ادراک
   ماخوذ از برگ صحرا

  
  مصنف:محسن نقوی 

  موِج ادراک

  محسن نقوی 

!ii    ِکردگار     کے      جواہر      و      نجوم      عالمِ       اے

برii     و      بحر      خداوندِ       و      دہر      کارسازِ       اے

  

مرادii     منزلِ        ليے       کے       آگہی       و       اِدراک

!ii      سفر       حاصلِ        ،       جنوں       مسافرانِ        بہرِ 

  

آيتيںii   تيری    ،    شجر    و    شاخ    و    بار    و    برگ    يہ
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درii    و    دشت     و     گلزار     يہ     ہيں     نشانياں     تيری

  

 آئينہii      کا       تبسم       تيرے       ہے       چاندنی       يہ

!     دوپہر      سايہ      بے      کا      جالل      ترے      پرتَو

  

موڑii   کے    رہگزر    تری    ،     کی     مندروںس     موجيں

!ii   ہُنر    شيرازه   ترا    ،    خم    و     پيچ     کے     صحرا

  

زاويےii    کے     خموشی     تيری     ميں     دلوں      اُجڑے

ترii    چشم     لوحِ      سرِ       ،      حرف      تيرے      تابنده

  

کاii     عام      لطفِ       ترے      خرام      ،      صبا      موجِ 

اثرii    ،     ُدعا     در     ُدعا     ،    نام     کا     کرم      تيرے

  

***  

!ii    ِکردگار     کے      جواہر      و      نجوم      عالمِ       اے

تُوii    ميں     نمو     ذوقِ       کے      کائنات      ہے      پنہاں
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!     چمن     چمن     گواہی     ہے      کی      وجود      تيرے

تُوii  ميں    بُو    و    رنگ    ،    ہُوا    نہ    کہاں   کہاں    ظاہر

  

دائرےii   کے     چاہت     تری     ہيں     ميں     صدا     مری

تُوii     ميں      گلو      سوزِ       مرے      سدا      ہے       آباد

  

ساتھii    کے    نفس    موجِ     کہ     ہوں     سوچتا     يہ     اکثر

؟ii  تُو  ميں  لہُو   يا   ،   لہُو    ہے    گونجتا    ميں    رگ    شہ

  

***  

!ii    ِکردگار     کے      جواہر      و      نجوم      عالمِ       اے

!ii   سکھا    کھولنا    سحر    و    شام    ِگرۀ    بھی    کو     مجھ

  

سکوں    سجا    ستارے     چاند     بھی     ميں    پہ     پلکوں

سکھاii     تولنا     گہر     کو     مجھ     ميں      خس      ميزانِ 

  

کےii     حروف      زبانِ       ہيں       ذائقے       زہر       اب

سکھا      گھولنا      شفا"      "خاک      ميں      ذائقوں      اِن
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ميںii    سکوت     عذابِ      سے    کب     ہے    مبتال      دل

سکھاii  "بولنا"   مجھے    ،    ہے    لب    و    نطق    ربِّ     وت

  

***  

  

 

 موِج ادراک

 

   

  
  جاناii   مر   وه    کا    ُصغرا    ،    جانا   ڈھل    کا     عاشور
  جاناii   اُتر   کا    برچھی    ،     ميں    سينے     تِرے     اکبر

  
  ميںii     قيامت      ميدانِ      اصغر      علی      خونِ        اے
  جانا     نکھر    اور    کچھ     پر    چہرے      کے     شبير

  
  سے     سکينہ     معصوم     ،     تھے     کہتے     يہ    سجاد
  جاناii   گزر     چاپ     چپ     سے     الشے    کے     عباس

  
  کیii   نصيحت    يہ    نے    ماں    کو    مجاہد   سے     ننھے
  جاناii  خطر  و  خوف    بے    ،    بھی    مقابل   کے    تِيروں

  
  اکثر    لہُو    حشر     تا     ،     گا    ُرالئے     کو      محسن
  جاناii   بکھر    ميں     صحرا     کا    کليوں    تيری     زہرا

  
***  

  گلزار    ہوئے     مہکتے     يہ    دريا      يہ      دشت      يہ
  تھاii   نہيں    بھی   کچھ   ابھی   ميں    امکاں    عالمِ      اِس
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  ميںii  عدم    حجاباتِ    تھا    ُگم   سو   ،   تھا   "جلوه"    اِک
  تھاii   يقيں    چشمِ     منتظرِ     سو    ،     تھا    "عکس"     اِک

  
***  

  شبنم      تابیِ        ُگہَر      يہ       خوشبو       موسمِ         يہ
  تھی؟ii        کہاں        کونين        ہنگامۂ       رونقِ         يہ

  
  چھاؤںii    ہوئی     َچھنتی      يہ      سے      اؤںگھٹ      ُگلنار
  ؟ii  تھی   کہاں   دارين   دولتِ    ،   دھنک    ،    دھوپ    يہ

  
***  

  ہوائيںii      مقروض       کی       احساس      نکہتِ         يہ
  لمحاتii      ہوئے       مہکے       سے       الہام       دلداری

  
  تيَور        کے        تسبيح        کی        انفاس        دوشيزه

ر     کنجِ      کس   مناجاتii    مصروفِ      تھے     ميں     تصوُّ
  
***  

  اِعرابii       سبھی       کے       قَِدم"       آئينِ         "شيرازه
  تھےii    ُگم    ميں      سواالت      اجزائے      َربطیِ       بے

  
  رنگii   سب    يہ   ورنگا   يہ    نَيرنگ   يہ    رنگ     يہ
  تھے     ُگم     ميں      خياالت     و      افکار      پردۀ      اِک

  
***  

  ُغنچے     ہوئے     َچٹکے     يہ     کلياں     يہ     پھُول      يہ
  مناجات      و      آيات     تشنۂ      ہوا      و       آب       بے

  
  شاخيںii    ہوئی     لچکتی     يہ     برکھا    يہ    برگ      يہ

  جذباتii      لِم       بے      ،       سحر       آدابِ         بيگانۂ
  
***  

  کرنيں   ہوئی     پھسلتی    سے    َجھرنوں    کے     ُکہسار
  تھيںii   نہاں   ميں    تحيّر     کے    مسلسل    خوابِ      اِک

  
  ريںلہii    ہوئی     مچلتی    ميں      فضاؤں      چاپ      چپ

  تھيںii   گراں     پہ     تصّور     نطق     بے     کے    ماحول
  
***  

  چراغاں     بزمِ      کوئی     نہ      ،      ظلمت      خانۂ     غم
  کواِکبii    نہ    انجم     نہ      ،     مہتاب     نہ      خورشيد

  
  دمادمii    آوازِ      يہ     نہ      تھی      "ُکن"      گۂ      شورش
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  مراتبii    و    مساوات    نہ     ،    تُو     و     َمن      يقِ تفر
  
***  

  ماتمii     مجلسِ        کوئی       نہ       ،       شادی       ہنگامۂ
  ياراںii     غمِ        جلوسِ        نہ       ،       حريفاں       يلغارِ 

  
  چاکii  کوئی   ميں   سينے   نہ  ،  زخم   کوئی   ميں    آنکھوں
  عذاراںii       اللہ       ُرخِ        نہ       ،       رقيباں        ۀانبو

  
***  

  سيمii    و    َزر     پندارِ      نہ     ،     احساس     کا      اَفالس
  تھیii   َگری   دريوزه    يہ   نہ    ،    تقاضے   کے    بخشش

  
  تھےii  مکاں    کے   شيشے    نہ    ،    تھا   زمانہ   کا   پتھر
  تھیii   َسری   َشوريده    نہ     ،     دستور    کا     عقل     يہ

  
***  

  قاتل      آوازۀ       نہ        ،        فرياد        کی        مقتول
  تھی  ہََوس  نہ   ،   تھا  لہو  ميں  رگ  شہ  نہ   ،   تھے  مقتل

  
  زنجيرii   کی   َعدل    کوئی    نہ   ،   لشکر   نہ    ،    دربار
  تھیii    قفس     کنجِ      تيرگیِ      کہيں     نہ     ،     تھا      ِدل

  
***  

  مسافرii   نہ  ،  رستے   نہ   ،   تھی  منزل  نہ  ،  تھے    رہبر
  تھےii  ُگہر   نہ   ،   ستارے    نہ   ،   ُجگنو    نہ   ،   قنديل

  
  سيمii  و  َزر  نہ  ،  َجد  و  اَبّ   نہ  ،  اَسود    و   اَبيض    يہ

  تھےii َشجر نہ ، تھے َحجر نہ  ،  حيواں  نہ  ،  ےتھ  اِنساں
  
***  

  طلِسماتii    کے     تحيّر      تھے      مسلط      سمت     ہر
  رازii  کوئی  کا   صديوں    ہو   ميں   مدفن    کسی   جيسے

  
  سائےii    کے    شہر    ہوئے   اُجڑے   ِکسی    طرح     جس
  آوازii     ہوئی     ھلتیپگ    ميں     ۀچکی    کی    موت     يا

  
***  

  خموشیii   کی   ماتم    َصفِ     ميں     گھر    کسی     جيسے
  آفاتii    شبِ      نزولِ       ميں      بياباں      و      دشت      يا

  
  خيمہii     کوئی      تنہا      پہ      کہسار      کسی       جيسے

  سٰموات      ميں      تصرف      کے     غريباں      شامِ       يا
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***  

  حجاباتii    کے     ہستی     لگے    ِسرکنے    سے     ہَولے
  آنچلii     کا    تخليق      لگا      ڈھلکنے      سے      دھيرے

  
  ُکن۔ُکن"ii   "شيرازۀ   لگا     بکھرنے     کے     چھَن     چھَن
  بادلii   کے   احساس    لگے     برسنے     سے    جِھم     ِرم

  
***  

  کونينii      دوشيزۀ      لگی       جھپکنے      سی       پلکيں
  ميںii    رگوں    کی     عالم    پيکرِ      ہوئی     سی      ہلچل

  
  کرنيں    لگيں    دھڑکنے     ميں     سينے      کے      آفاق

  ميںii   "فَيَُکوں"    تھا   گيا   بھی     ڈھل    ُکن"     "شيرازه
  
***  

  کرنيںii    کی     وجدان     لگيں      بکھرنے      سمت     ہر
  گلستاں    سے    رنگوں   تو    رنگ   کِھلے    سے   کرنوں

  
  ُگلii    رگِ    خوشبوئے     سے     خواب      ہوئی      بيدار

  بياباںii      دامانِ        لگا       مہکنے        سے        خوشبو
  
***  

   

  
 

 موِج ادراک

 

   

  
   

  برفابii       سينہ       نہاں       ميں       بياباں       دامانِ 
  بھیii   َشرر   بھی    تالطم    ميں    سينے    کے    برفاب

  
  وقتii    بيک    َخلق    ہوئے    سے    ُکن    لبِ     اعجازِ 
  بھیii شجر  ،  بھی  کہستاں  ،  بھی  سمندر  ،  بھی  صحرا

  
***  

  کرii    پگھل    سے    شدت    کی    تخليق    ِحّدِت     پھر
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  برفاب     سينہ      تۂ      ،      طوفان      کئی      جاگے
  

  تالطمii       آغوشِ        پَرَوردۀ       تھی       موج       ہر
  ِسيمابii   خوابی   بے   صورتِ    ،   دل   کا    قطره    ہر

  
***  

  سيالبii     کفِ      بارِ      ہوئے     اُٹھائے     پہ     شانوں
  ہوائيں    زور     منہ     لگيں     بھٹکنے     سمت     بے

  
  سے   دھمک   کی   تھپيڑوں   کے    ہواوں    زور    ُمنہ
  فضائيںii   رنگ   بے   لگيں   دھڑکنے    کے    بن    ِدل

  
***  

  ميںii   َکسک   کی    تحير    کے    فضاؤں    نگر    بے
  زمانےii    آلود    سے    روز    و    شب     تھے     پنہاں

  
  تھيںii   حديں   نہ   تھے   اُفق   کے   زمانوں   اَنت    بے
  نےii     قضا     َدستِ       انہيں      تريتب      ديا      آخر

  
***  

  ميںii   فضا   کہ    سوچا    يہ    نے    تحير    چشمِ     پھر
  ؟ii    ہے    ليے    کے    کس    طرب     گلزارِ      شادابیِ 

  
  ؟ii     عالم     دو     تخليقِ      باعثِ      ہُوا      کون      يہ
  ؟ii ہے ليے کے کس سب يہ ، ہيں  کيوں  سما  و  ارض  يہ

  
***  

  باعثii      کا      افالک      انجمِ       و       َمہ       تزئينِ 
  ؟ii  ہے  ُچھپا  ميں  حجابوں  کے  خلوت  جو  ؟  کون  ہے

  
  مقصدii     کا      کونين      ريشۂ      و      رگ      تخليقِ 
  ؟ii  ہے   لکھا   روز   شب   لوحِ    سرِ    جو   ؟   کيا   ہے

  
***  

  تصّورii     يسِ بلق     َعشوه     ليے     کے     کس      ہے
  ؟ii   ہے   ليے   کے   کس    جہاں    رخسارِ     غمزۀ    يہ

  
  ؟    کون    سبب    کا    ہستی    خدِ     و    خال     آرائشِ 

  ؟ii   ہے   ليے   کے   کس   مکاں   و   کون    انجمنِ     يہ
  
***  

  کر      پہن      ملبوس      کا      انوار      ريشمِ        پھر
  نازii    بصد    رنگ    صد     پيکرِ      اِک     ہوا     ظاہر

  
  مناظرii   کے   رنگوں   ہوئے    بکھرے    کئی    نِکھرے
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  اعجاز       آمادۀ       ہوئی       تَجلّی       کی       فطرت
  
***  

  تخليقii     سرمايہ      وه      ،      تقديس      پيکرِ       وه
  عالمii     دو     تخليقِ      مقصدِ      ،     جاں     قبلۂ      وه

  
  محَورii    کا    مہر    و    َمہ    ،     معيار     کا     وجدان

  آدم        بنی        مزاجِ          ساالرِ          قافلہ         وه
  
***  

  جسيمت    کی    فکر     ،     نظر     اربابِ       منزلِ      وه
  احساسii     رخِ      ،     عالم     دو     تقديرِ      کعبۂ     وه

  
  ُمعظّمii     سلطانِ      کا     روز     و     شب     بزمِ       وه
  الماسii       و       فيروزه       رخسارۀ       رونقِ        وه

  
***  

  خورشيدii     تابشِ      ،     حرم     شمعِ       شعلگیِ       وه
  سماواتii     و      ارض      ُرخِ       ُحسنِ       آئينہ      وه

  
  سبيليں    کی    تبسم    موجِ     رواں    سے     جس     وه
  آياتii    چشمہ    دھنک    کی    تکلم    کے     جس     وه

  
***  

  تکلمii    کا    فطرت    دلِ     خواں    ثنا    کا    جس     وه
  اشارےii    کے    ابرو    خمِ     ،    مناظر     کے     ہستی

  
  تصدُّقii     پہ     صباحت     کی      دامن      ہيں      آفاق

  ستارےii   ہيں   پھرتے   ڈھونڈتے    نشاں    کے    قدموں
  
***  

  ؟ii    کيسے    کہوں    قصيده    کا    عالم    رحمتِ      اُس
  بھیii    کرم    ابرِ     ،    ہو    بھی    عنايات    مہرِ      جو

  
  ميںii  ثنا  کی  جس  ،   کروں   نذر   ليے   کے   اُس   کيا

  بھیii  قلم  ،  بھی   سطريں   ،   بھی   الفاظ   ميں   سجدے
  
***  

  صحيفہii    کا    عالم     دو     انوارِ      کہ     ہے     چہره
  ہيںii   نگين    کے    تقدس    بحرين    کہ    ہيں    آنکھيں

  
  ہےii   ورق   کا   تجلی    کی    وحدت    کہ    ہے    ماتھا

  ہيںii  اَميں  کے  آيات   کی   "والفجر"   کہ   ہيں   عاِرض
  
***  
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  سائےii  ہوئے   بکھرے   کے   "َواللَّيل"   کہ   ہيں   گيُسو
  ہيںii    کھُلے    قدر    شبِ     قوسينِ      کہ     ہيں     ابرو

  
  ثُرياii    اَوجِ      زميں     فرقِ      بَر     کہ     ہے     گردن
  ہيںii    ُدھلے    ميں    شعاعوں    ياقوت    صورتِ      لَب

  
***  

  معيارii    کا    خدوخال    کے     نبوت     کہ     ہے     قَد
  ہيںii   َعلم   کے   عظمت   کی   توحيد    کہ    ہيں    بازو

  
  خزينہii    کا     ہستی     دل     رمزِ      کہ     ہے     سينہ
  ہيںii    قلم    و    لوح    ُرخِ     الفاظِ     کہ     ہيں     پلکيں

  
***  

  کلياںii   ہوئی    چٹکتی    کی    طُوٰبی    کہ    ہيں    باتيں
  ہے   رہی   بول   زباں    کی    يزداں    کہ    ہے    لہجہ

  
  درياii   ہوئے   اُمنڈتے   کے    ساون    کہ    ہيں    خطبے
  ہے    رہی    کھول    جہاں    اسرارِ     کہ    ہے     قِرأت

  
***  

  تراشےii    کے    شبنم    شيرازه     يہ     ،     دانت     يہ
  ےہيرii    ہوئے    دمکتے    ميں     وادی     کی     ياقوت

  
  وسلّم) آلِہ و عليہ هللا (صلّی پَيمبر دندانِ  و لب  تابِ   شرمنده
  صريرےii    بہ    خامہ    و    خوانی    ثنا    بہ     حرفے

  
***  

  ہےii   دھنک   کی   رنگوں   کہ   ہے    تبسم    موجِ     يہ
  موسمii    ہوا    ٹھہرا    کہ    ہے     متانت     عکسِ      يہ

  
  تنزيلii   کی   آيات   کہ   ہيں   سجدے    کے    کرشُ     يہ
  جھمii   ِرم   کی   الہام   کہ   ہيں   آنسو    ميں    آنکھ    يہ

  
***  

  اوراقii    کے    تقدير     کی     کونين     يہ     ہاتھ     يہ
  اِنجيل  و   مصحف   ُرخِ    خالِ    و   خد   يہ   ،   خط   يہ

  
  َمعابِدii    کے    ِکرنوں    کی    مہتاب     يہ     پاؤں     يہ
  ِجبريلii   و   َرف   َرف   گہِ    بوسہ   ،    قدم    نقشِ     يہ

  
***  

  تخيلii      اوجِ       يا      ہے      دستار       رفعتِ        يہ
  ناہيدii     ُگلِ      شگفتِ      کہ      ہے      قبا      بند      يہ
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  بادلii     ہوا     پھيال     کہ     ہے     داماں     سايہ      يہ
  خورشيدii    خميازۀ     کہ     ہے     گريباں     صبحِ      يہ

  
***  

  ہے   گھٹا   کی   بخشش   کہ   ہے   چادر   پہ   دوشِ    يہ
  مہتابii     دلِ      نقشِ      کہ     ہے     نبوت     مہرِ      يہ

  
  کیii   ازل   صبحِ    نمو   کہ    ہے    َضو    کی    ُرخسار
  خوابii  کم  شبِ   روئے   کہ   ہے   مالحت   کی   آنکھوں

  
***  

   

  
   

  
 

 موِج ادراک

 

   

  
   

  جيسےii    کہ    ہے    مناسب     اتنا     بدن     نقشِ      ہر
  سال    و    مہ    تمثيلِ     کہ    روز    و     شب     تزئين

  
  جيسےii     ہے     آلود     ِشکن     يوں     ُکہن      ملبوسِ 
  خال   و   خد   کے   ہستی    رخِ     پہلے    سے    ترتيب

  
***  

  تصور     کا     گردش     کی     افالک      ميں      رفتار
  ہےii    اَنا    کی     ہاشم     بنی     شامل     ميں     کردار

  
  تيقُّن     کا      صداقت      کی      قرآں      ميں      گفتار
  ہےii    پا    کفِ     بلندی    کی     گرُدوں     ميں     معيار

  
***  

  بگريباںii    َسر    بشر    عقلِ      خود     کہ     فکر     وه
  بلندیii   کی   دنيا    ہے    ميں    ٹھوکر    کے    فقر    وه

  
  ممنونii   کا   ُشکر   ترے   بھی   خالق   کے    ُشکر    وه
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  بندیii   آئينہ   کرے   بھی    يوسف(ع)    کہ    ُحسن    وه
  
***  

  قصيدهii    کا    عترت     تِری     قرآں     کہ     علم     وه
  ہےii    کرم    اُميدِ     بھی    کو    دشمن    کہ     ِحلم     وه

  
  ثمردارii     شاخِ       تِری      َشبِّير      کہ      صبر      وه
  ہے   اُمم   عرفانِ    ميں   ضبط    جس    کہ    ضبط    وه

  
***  

  خاکہii      کا      نعلين      تری      سليمان"       "اورنگِ
  خوشبوii     ہوئی     بکھری     تری     مسيحا"     "اِعجازِ 

  
  خيراتii     کی     دہليز     تری     بيضا"     يدِ      "ُحسنِ 
  گيُسوii     آرائشِ      تِری     دھج     َسج      کی      کونين

  
***  

  پسينہ      کا      سينے       ترے       کوثر       َسرچشمۂ
  ہےii      اَِرم      معيارِ       کا      ديوار      تری       سايہ

  
  افالک    انجمِ     و    مہ     کے     گليوں     تِری     ذرے

  ہےii    قدم    نقشِ     اک    کا    رہوار    ترے    "ُسورج"
  
***  

  ميںii    کشوں    جاُروب    ترے    سالطيں     کے     دنيا
  بھکاریii    کے    چوکھٹ    تِری    سکندر    کے     عالم

  
  پستی    کی    پاپوش    تری    ،    بلندی    کی     گرُدوں
  سواری    کی    بچوں     ترے     شہپر     کے     جبريل

  
***  

  بردارii   حاشيہ   تِرے    ،    العدل    ذِوی    کے    دھرتی
  کنيزيںii   کی   بيٹی    تِری    ،    حوريں    کی    فردوس

  
  طُوٰبیii    وه    کہ    ہو    ارم    گلستانِ     ،     ہو     کوثر
  چيزيںii   ہوئی   بکھری   کی   شہر    ترے    ہيں    لگتی

  
***  

  خوشبوii   تِری    تَر    ُگلِ     برگِ    ہر    تو    ہو    ظاہر
  ملتاii     نہيں     سراپا     کو     دنيا     تو     ہو      غائب

  
  بارii   ہر   ليں   چوم   لب   کو   اِسم   جس   کہ   اِسم   وه
  ملتاii   نہيں   سايہ    بھی    کو    ُسورج    کہ    جسم    وه

  
***  



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  سورجii    ہوا    ھلتاپگ    ميں     شعلوں     کے     احساس
  خوشبو    ہوئی    ٹھٹھرتی    ميں     شبنم     کی     انفاس

  
  الفاظii    ہوئے    بھيگے    يہ    ميں    بارش    کی    اِلہام

  آہُوii      رمِ       ُحسن      يہ      ميں      نگارش       اندازِ 
  
***  

  ُحسنii    ترا    نَحسني    تو    ہے    ہيبت    تری     حيدر
  معصومii      تِرے      نائب      تو      وفادار       اصحاب

  
  توقيرii   تری    خديجہ   ،    ہے    عصمت    تری    سلٰمی
  مقسوم    ترا    زينب    تو    ہے    قسمت    تری     زہرا

  
***  

  ؟ii   موال   ديجيے   تجھے    ترتيب    سے    رنگ    کس
  ؟ii   مصور    کہ   ،   تصور   ،   تصوير   کہ    ،    رتنوي

  
  سےii    تجھ    کيجيے    طلب    امداد    سے    نام     کس
  ؟ii   مدثر   کہ   ،   ُمزمِّل   کہ    ،    طہٰ     کہ    ،    ٰيسين

  
***  

  عالم     دو     اطرافِ      ہوئے     خاطر      تری      پيدا
  ہے    ليے    تيرے    فَسوں    کا    ُوسعت    کی    کونين

  
  خاطر    تِری    تالطم    ميں    موجوں    کی    بحر    ہر
  ہےii  ليے  تيرے   َسکوں   ميں   سينے   کے   جھيل   ہر

  
***  

  منسوبii  ہے  سے  دامن   تِرے   خوشبو   کی   پھول   ہر
  ہےii   ليے   ےتير   کھٹک   کی   چاہت   ميں   خار    ہر

  
  رازii   تِرا   ميں   خموشی   کی    بياباں    و    دشت    ہر
  ہےii   ليے   تيرے   لٹک   سی   زلفوں   ميں    شاخ    ہر

  
***  

  عالمتii   تيری   شب   تو   ،   ہے   صباحت   تيری   ِدن
  آنسوii    ترے    ستارے    ،     ہے     تبسم     تيرا     ُگل

  
  تصويرii      کی      انگڑائی      تری      بہاراں      ازِ آغ

  گيُسوii     ہوئے      بھيگے      ترے      باراں      ِدلداریِ 
  
***  

  شعاعيںii   کی    ماتھے    ترے    جھرنے    کے    کہسار
  ہےii   شکن   کی   رنگيں   عارضِ    ،   قزح    قوسِ     يہ
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  کیii    پا    کفِ     نقشِ     ہے    ُدھول    "کاہکشاں"     يہ
  ہےii        بدن        انوارِ         صدقۂ        ترا        ثقلين

  
***  

  دھولii  جمی   کی   رستے   ترے   رونق   کی   شہر   ہر
  ہےii   تھکن   کی    آہٹ    تری    اُداسی    کی    بَن    ہر

  
  عالمت     کی     متانت     تيری     فضا     کی     جنگل
م    تيرے    پھبن     کی     بستی   ہےii    کرن    کی    تَبسُّ

  
***  

  مضافاتii   کے   حکومت   کی    ذر    بُو    ترے    ميداں
  بسيرےii     کے     سلماں     و     قنبر     ترے      کہسار

  
  ُمصلّےii    کے    محبت    کی    حبشی     ترے     صحرا
  ڈيرےii     کے      ِمقداد      و      ميثم      ترے      گلزار

  
***  

  ؟ii  سے   کہاں   تھا   اُترا   تو   کہ   آئے   ميں   ذہن   کيا
  ؟   تک   کہاں   ہے   سرحد   تِری    بتائے    کوئی    کيا

  
  مٹی    کی    نعلين    تِری    پر     جہاں     ہے     پہنچی

  تکii    وہاں    نہ     پہنچے     بھی     جبريل     اکسترِ خ
  
***  

  تصّورii      مرہونِ       تِری      خدائی      تو       سوچيں
  ہے    ُجدا    انداز    ہر    سے     خدائی     تو     ديکھيں

  
  ميںii   بس   کے   جبريل   نہ   ہے   کا    بشر    کام    يہ
  ؟ii  ہے  کيا  تو  کہ  موال  ميرے   اے   بتا   یہ   خود   تو

  
***  

  آياii    کے    اوڑھ    بشر     ملبوسِ      تو     کو     کہنے
  ہيںii    چلے    بھی    پر    فلک    احکام    ترے     ليکن

  
  َضربت    کی    تقدير    کہ    تھا     اشاره     کا     انگلی
  ہيںii   ِگرے   ميں   جھولی   تری   ٹکڑے    کے    مہتاب

  
***  

  کو   تجھ   تھا   نہ   ميسر   بھی   بستر   تو    کو    کہنے
  ستارےii     ہيں     اترے     پہ     دہليز      تری      ليکن

  
  خاطرii      تری       ہميشہ       نے       مالئک       اَنبوهِ 
  سنوارےii  بھی   رستے   کے   شہر   ترے   سے   پلکوں
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***  
  تيراii    ميں    دہر    لقب    تھا    امی    تو    کو     کہنے
  آياii      نظر      گلستاں      کا      معارف      تو      ليکن

  
  سماواتii     آياتِ      صاحبِ      نہيں     ہی     تو     ايک
  آياii      نظر      قرآں       وارثِ        ترا       فرد       ہر

  
***  

   

  
   

  
 

 موِج ادراک

 

   

  
   

  راتيںii   تری   گزريں   بھی   پہ   فاقوں   تو   کو    کہنے
  تيراii    ہے    خوار    نمک    بھی    اب     مگر     اسالم

  
  يزداںii   و   من    تميزِ     ہے    سکھائی    ہی    نے    تُو

  تيراii     ہے     بار     سدا     پہ     گردن     کی     انسان
  
***  

  يتيمیii    دستارِ     ہے    پہ    سر     تِرے     کو     کہنے
  سہاراii     کا     يتيموں     کے      زمانے      تو      ليکن

  
  باعثii    کا     فخر     ترے     فقر     ترا     کو     کہنے
  کناراii     کا     سمندر     کے      سخاوت      تو      ليکن

  
***  

  ليکنii   تجھے   گوارا    بھی    ہجرت    تو    کو    کہنے
  ہےii    مکاں     تيرا     دل     ہوا     دھڑکتا     کا     عالم

  
  ليکنii   ميں   دشت   ترا   تھا    مسکن    تو    کو    کہنے
  ہےii    نشاں     کا     پيہم     بخششِ      تری     ذره     ہر

  
***  
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  َمسندii   تيری   ميں   حرا"   "غارِ    ايک   تو   کو   کہنے
  خاک"  "کفِ   ميں  نظروں   تری   بھی   فلک   يہ   ليکن

  
  سےii   لب   ُجنبشِ    مگر    "خاموش"    تو    کو    کہنے
  چاکii     عجم     گريبانِ      ،      گرد      عرب      دامانِ 

  
***  

  عالمii    لبِ     ،    فطرت    ُرخِ     ،    مکمل    فکرِ     اے
  پيہمii    رحمت    ،    ُرسل    َختم    ،    ُکل    ہادی     اے

  
  کونين     وارثِ       ،     بشر      معراجِ       واقفِ       اے
  ُمجّسمii     ُحسنِ      ،     زماں      تخليقِ       مقصدِ       اے

  
***  

  ساالرii     قافلہ      حِسين      کے      آدم      بنی      نسلِ 
  اٰلہیii       ظلِ        ليے        کے        مالئک        انبوهِ 

  
  کوثرii       ساقی       ،       بريں       فردوسِ        پيغمبرِ 
  پناہیii     ديده     و     ِدل     ،     ادراک     منزلِ       اے

  
***  

  خالئقii      روزِ       و      شب      آئينِ       باعثِ       اے
  وسلم) وآلہ عليہ هللا (صلی پيمبر کے مقدس ارواحِ  حلقۂ اے

  
  !ii     آقا     مرے     ،     شريعت     بزمِ      تاجَورِ      اے
  !ii    منبر    صاحبِ     ،    بشر    معراجِ      عارفِ      اے

  
***  

  سازii   سخن   و   سرافراز   و    َسرخيل    و    سيد    اے
  اسرار   صاحبِ    ،   سخی   و   سجاد    و    صادق    اے

  
  تابii  جہاں   و   گير   جہاں   و   زيب   جہاں   فکرِ    اے
  دارii   جہاں   و   ساز   جہاں   و   سوز   جہاں   فقرِ     اے

  
***  

  اوصاف   وصفِ    صميم    و    صناع    و    صابر    اے
  اصواتii     يمِ      سميع     و      کونين      سرورِ       اے

  
  تيقُّن        پندارِ         مکتبِ         ،         اَنا         ميزان
  ہدايتii     و     ُرشد     صد      مصدرِ       خود      اعزازِ 

  
***  

  عالمii    شبِ     شکيلِ     و     مشکور     و     شاکر     اے
  انسانii    دلِ     نصيرِ     و    منصور     و     ناصر     اے
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  توحيدii     ُرخِ      شہيدِ      و     مشہود     و     شاہد     اے
  يزداںii    لبِ     نظيرِ      و     منظور     و     ناظر     اے

  
***  

  محور    کا    اُّميد     کی     يعقوب     و     يوسف     اے
  ادريس     و     يونس      دلِ       مناجاتِ       بابِ       اے

  
  تسکيں    ساحلِ     ليے    کے    کشتی    کی    نوح    اے
  بلقيس       شہِ        سليماں       حاجاتِ        قبلہ        اے

  
***  

  !   لے   سن   بھی    فرياد    ميری    يثرب    والی    اے
  ہوںii    رہا    کھول    لَب    ميں    کونين     وارثِ      اے

  
  ہے   تر   ميں   خون   دل   خامۂ   ،   زباں   ہے   زخمی
  ہوںii  رہا   بول   سچ   َميں   !   ديکھ   مگر   ہوں   شاعر

  
***  

  نوازاii    سے    معارف    اپنے    مجھے    تو    نے    تُو
  ہوںii   نہيں   بھی   شناسا   سے   خود   ابھی   ميں   نليک

  
  ِعرفاںii   دولتِ    مجھے   تھی   کی   عطا   تو    نے    تُو

  ہوں   گھرا   ميں   اندھيروں   کے   جہالت    ميں    ليکن
  
***  

  بھیii   کرم   و   لطف    تِرا    تھا    سمندر    کا    بخشش
  ہوںii   چکا   بھول   کرم   و    لطف    تيرا    ميں    ليکن

  
  سياہیii   کی   تيره    شبِ     ايسے    کچھ    ہے    بکھری
  ہوںii     چکا     بھول     حرم     شمعِ       شعلگیِ       ميں

  
***  

  نکاال   سے   پستی   کی    کفر    مجھے    تو    نے    تُو
  پابندii     کا     الحاد     قامتِ      رہا     بھی     پھر     ميں

  
  دیii   زباں   کی   شبنم   کو   زخم   مرے   تو    نے    تُو

  اَسپندii    صورتِ     رہا    ہی    تڑپتا    بھی    پھر     ميں
  
***  

  بتاياii    بھی    شيريں    نکتۂ    مجھے     تو     نے     تُو
  کالمی      تلخ      معتقدِ       رہا      بھی      پھر       ميں

  
  تھاii   ديا   بھی   دھو   جبيں    داغِ     ِمرا    تو    نے    تُو
  غالمی   خوانِ    ثنا    و    صيد    رہا    بھی    پھر    ميں
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***  
  کوii    مجھ    پہ    افالک    کيا    مسلط    تو     نے     تُو
  پجاری   کا   ذروں   کے   خاک   رہا    بھی    پھر    ميں

  
  پرii   مجھ   کيے   نچھاور   بھی   ستارے   تو    نے    تُو
  شکاریii    کا    شب    تيرگیِ     رہا    بھی     پھر     ميں

  
***  

  تھا    ديا    مساوات    درسِ      مجھے     تو     نے     تُو
  ہوں  رہا  ميں  مراحل  کے  تُو   و   َمن   بھی   پھر   ميں

  
  باطلii   و   حق   دکھايا   کے   کر    جدا    تو    نے    تُو
  ہوں   رہا   ميں   باطل   و   حق   تميزِ    بھی   پھر    ميں

  
***  

  ہے  ليے  کے   سب   زميں   کہ   تھا   کہا   تو   نے   تُو
  ہےii   ديا   بانٹ   اسے   ميں   خطوں    کئی    نے    ميں

  
  سمجھاii  نہيں   قابل   بھی   کے   ٹھوکر   جسے   نے   تُو
  ہے    ليا    مان    ُگہر    کو    کنکر    اسی    نے     ميں

  
***  

  خداوندii    کا    زمانے    کہ    تھا    کہا    تو     نے     تُو
  سکتاii    نہيں     آ    کبھی    ميں    خيالوں    کے     اِنساں

  
  سمجھاii   يہ   صرف   سبب   کے    جہالت    ميں    ليکن
  سکتاii   نہيں   پا   بشر   کو   جس    ؟    خدا    کيسا    وه

  
***  

  سےii  ِخرد   ہے   اُونچا   وه   کہ   تھا   کہا   تو   نے   تُو
  ميں    ِخرد    وه    آئے    اتر    چاہا    يہی    نے     ميں

  
  سےii   ازل   وه   ہے   "احد"   تھا    کہا    تو    نے    تو
  ميںii  عدد"  و  "ِحس  سدا  ہے   ڈھونڈا   اسے   نے   ميں

  
***  

  تاريکii   و   تيره   ِمری   ہے   دنيا   کہ   ہے    يہ    اب
  ہےii    جاں    و    دل    محيطِ     کا    دوراں    غمِ     سايہ

  
  احساسii   ہے   ميں   تصرف   کے    اُداسی    لمحہ    ہر
  ہےii    دھواں    کا    مسلسل     خوفِ      نظر     حدِ      تا

  
***  

  دھُوپii  کڑی  ہے  پھيلی   ميں   ياس   و   غم   صحرائے
  ملتاii    نہيں    تک    صبا     موِج     کِف     لمِس     کچھ
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  ؟ii    منزل    جادۀ    کہاں    ميں    سرابوں     انت     بے
  ملتاii     نہيں     تک     پا     کفِ       نشانِ       ہی      اپنا

  
***  

  نگاہيں    ہيں    چھلنی    تو     ہيں     شکستہ     اَعصاب
  ہےii    خزاں    فصلِ     غمِ     نہ    ،     بہاراں     احساسِ 

  
  دلii   طرح   کی   جگنو   ہے   پہ   ہتھيلی    کی    آندھی
  ہےii   جاں   ُغنچہ   رگِ    ميں    تصرف    کے    شعلوں

  
***  

  بارشii   کی   آالم   و   غم    و    رنج    ہے    سمت    ہر
  ہےii  انی  کی  نيزے  بھی  سانس   اک   ہر   ميں   سينے

  
  تکii    کہاں    ميں    سنبھالوں    آئينہ    کا    آنکھ     اب
  ہےii  کنی   کی   ہيرے   وه   ہے   تابہ   بھی   اَشک   جو

  
***  

  ہيںii    بکف    تير    طرح    کی    اعداء    بھی    احباب
  ميںii   گراں   چاره    صفِ     ہے    بھٹکتی    موت    اب

  
  تصورii     شہرِ      طرح     کی     مقتل     ہے      سنسان
  ميں    جاں     ۂخيم    فغاں    ہے    رہتی    ہوئی    سہمی

  
***  

  
   

  
 

 


